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 لیست سمینار و پایان نامه های دانشجویان ارشد

نام و نام خانوادگی 

 دانشجو
 ساعت ارائه روز ارائه استاد ممتحن استاد راهنما موضوع

کالس)ساختمان 

 قدیم فنی(

 های الیافی فلزیبررسی ضربه پرسرعت در کامپوزیت جواد ریاضت
دکتر 

 صبوری

 دکتر شکراالهی

 دکتر اکبردوست
 17 10.15-10 شهریور 28

 خمش ساندویچ پنل ها سید علی موسوی
دکتر 

 شکراللهی

 دکتر صبوری

 دکتر اکبردوست
 17 10.45-10.30 شهریور 28

 غزل لعلی
 یارهایبا مع I/IIمود مرکب  یدار سنگ اریشکست قطعات ش

 هیکرنش پا

دکتر 

 اکبردوست

 دکتر شکراالهی

 دکتر صبوری
 17 11.15-11 شهریور 28

 فرج پور
شده به  تیتقو نیرز هیموقت با پا یمرهایشکست پل یبررس

 ها یافزودن نهیو محاسبه مقدار به یدیبریصورت ه

دکتر 

 اکبردوست

 دکتر شکراالهی

 دکتر صبوری
 17 11.45-11.30 شهریور 28

 دکتر کرمی نیروگاههای فوتوولتائیک شناور مجتبی اژدی خامنه
 دکتر سعادت بخش

 دکتر اسماعیلی
 18 10.15-10 شهریور 28

 حمیدرضا خانلو
 برداشت  روی بر شده انجام مطالعات تاریخچه  بررسی

 پایه تحریک تحت الکترومغناطیسی پیزو انرژی های کننده

دکتر 

 زمانیان
 19 10.15-10 شهریور 28 دکتر حسینی

 محمد بیگدلو
 تحت الکترومغناطیسی پیزو انرژی های کننده برداشت

 گردابه از ناشی ارتعاش

دکتر 

 زمانیان
 19 10.30.10.45 شهریور 28 دکتر حسینی

 اجباری ارتعاش کنترل ازطریق حرارت انتقال بهبود امیر مرادی
دکتر 

 اسماعیلی

 دکتر کرمی

 دکتر سعادت بخش
 10.45-10.30 شهریور 28

 

 

 

18 

 

 

 

 امیرحسین زینلی
 نیروگاه یک سیکل اقتصادی و اگزرژی انرژی، تحلیل

 راندمان بهبود روشهای پیشنهاد و واقعی

دکتر 

 اسماعیلی

 دکتر کرمی

 دکتر سعادت بخش
 18 11.15-11 شهریور 28

 هواپیما )سمینار( بال فالترینگ کنترل جاللیان

دکتر 

تورجی زاده 

دکتر 

 حسینی

 دکتر زمانیان

 دکتر کیماسی
 20 11.15-11 شهریور 28

 کوید )سمینار( جهش کنترل و مدلسازی صادقی
دکتر 

 تورجی زاده
 20 10.15-10 شهریور 28 کیماسیدکتر 

 کابلی )سمینار( توانبخشی ربات هلیا رضایی
دکتر 

 کیماسی
 20 11.45-11.30 شهریور 28 دکتر تورجی زاده

 مهانیان
داربستی  های سازه از باالرونده ربات سازی هوشمند

 )سمینار(

دکتر 

 تورجی زاده
 20 10.45-10.30 شهریور 28 دکتر کیماسی

 ممز )سمینار( سیستم کنترل پاداشتیان زینب
دکتر 

 کیماسی
  12.12.15 شهریور 28 دکتر تورجی زاده


